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1. Resumo 

A gestão administrativa da Prefeitura Municipal de Jundiaí, através de um 

planejamento ambiental, criou o Jardim Botânico como solução para uma área pública 

de 150.000 m², com longo histórico de degradação. Nele são desenvolvidas pesquisas 

por meio de parcerias entre pesquisadores e instituições, são realizados trabalhos 

científicos, que tem por objetivo expandir o conhecimento da biodiversidade do 

município, onde, muitos desses trabalhos auxiliam no desenvolvimento da educação 

ambiental. Oferece à alunos das escolas da região e grupos organizados, vivências 

de educação ambiental, visando proporcionar mudanças na qualidade de vida e na 

consciência de conduta pessoal, além de motivar a aproximação com o próximo e o 

meio em que vivem, promovendo o desenvolvimento sustentável.  

 

Palavras-Chave: Gestão administrativa. Educação Ambiental. Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

2. Introdução 

Segundo o site do senado a Constituição Federal brasileira impõe ao Poder 

Público e à coletividade, em seu artigo 225, a defesa e a preservação do Meio 

Ambiente. Nesse contexto, cabe à Administração Pública tanto uma postura reativa, 

tendente à reparação dos danos ambientais causados, como também uma postura 

proativa, voltada à adoção de medidas que impeçam a degradação ambiental. 

No caso concreto que serviu de objeto de estudo para este trabalho, o Jardim 

Botânico do Município de Jundiaí, no Estado de São Paulo, evidencia-se o 

atendimento à legislação ambiental, mediante a adoção eficaz de ações de Gestão e 

Educação Ambiental.  

Este artigo pretende responder a seguinte questão: Como a Gestão Pública e 

a Educação Ambiental podem alcançar um desenvolvimento sustável? Acredita-se, 

por hipótese, que um bom planejamento em ações ambientais pode oferecer à 

sociedade, através de educação ambiental o desenvolvimento sustentável. 

 

3. Objetivo  

Demonstrar que através de Gestão Pública adequada e Educação Ambiental é 

possível alcançar resultados alinhados com o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável. 



 

4. Metodologia 

Foi realizado estudo de caso das medidas adotadas pela Prefeitura de Jundiaí 

para a recuperação, preservação e conservação de uma área com degradação 

ambiental. 

“Como método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações, 

para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos e relacionados.” (YIN, 2015, p. 4). 

E também realizou-se pesquisa bibliográfica em materiais pertinentes à Gestão 

Ambiental, Educação Ambiental e Sustentabilidade. 

 
A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por 
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica..” 
(BOCCATO, 2006, p. 266).  
 

 

5. Desenvolvimento  

Ao longo da evolução humana o homem foi se tornando cada vez mais capaz 

de planejar, organizar, agir e produzir, com o objetivo de conquistar praticidade e bem 

estar. 

No século XIII, a Revolução Industrial trouxe as máquinas de vapor e a 

produção em massa que, fez com que o recursos naturais fossem explorados 

desmedidamente, sem a consciência de que eles são finitos.  

Esse histórico de alteração e destruição da natureza após um grande avanço 

tecnológico, abriu os olhos da sociedade e fez enxergar as grandes consequências 

negativas causadas pela busca desenfreada do bem estar. 

Iniciaram-se então os movimentos ecológicos e governamentais, com o intuito 

de compreender as ações que causaram essa grande devastação dos recursos 

naturais e, buscar soluções assertivas e eficazes para acabar com esse ciclo 

destrutivo. 

O governo tem papel fundamental na criação e implantação de métodos que 

transformem positivamente o atual cenário ambiental. Barbieri (2007, p. 71) conceitua 

a gestão ambiental pública como: “o conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos 



de ação que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis sobre o meio 

ambiente.” 

Um dos instrumentos de ação criados, foi a educação ambiental que, visa a 

formação de pessoas conscientes e preocupadas com os sérios problemas 

ambientais e desenvolve esses indivíduos para a aplicação da conservação e 

preservação dos recursos finitos do meio ambiente, resultando em desenvolvimento 

sustentável. 

A análise do caso concreto demonstra que a Administração Pública Municipal 

obteve resultados efetivos, na medida em que não só logrou a recuperação do meio 

ambiente degradado, mas também promoveu sua inserção no cotidiano das pessoas, 

através da adoção de alguns dos Instrumentos previstos no artigo 9º da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). 

 

6. Resultados Preliminares 

Esse item está em elaboração, pretende-se ao final da pesquisa, validar ou não 

a hipótese levantada inicialmente. 
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